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Ēka Rīgā, Ata ielā 1, no 19. gs. beigām līdz pat 1994. gadam vēsturiski ietilpa militāro objektu 
kompleksā, kas atradās starp vairākām ielām. Kazarmu kompleksā, kas izvietojās Grīziņkalna 
apkārtnē, gadsimta ritējumā dislocējās dažādi militārie formējumi. Raksta mērķis ir izpētīt gan 
kazarmu ēku, gan militāro formējumu vēsturi.
Atslēgvārdi: Grīziņkalna jeb Pērnavas ielas kazarmas, militārs objekts, Grīziņkalns, apbūve, “Stalag 
350” nometne, militārie formējumi Latvijas teritorijā, LNA PDVA vēsture.

Latvijas Nacionālā arhīva (turpmāk LNA) 100. jubilejas gadā 25. gadskārtu 
atzīmē arhīva struktūrvienība – Personāla dokumentu valsts arhīvs (turpmāk 
PDVA). PDVA ir valsts pārvaldes iestāde, kas, izmantojot arhīvā glabāto 
informāciju, piedāvā ērti pieejamus, mūsdienīgus pakalpojumus sabiedrībai, 
kā arī veic nacionālā dokumentārā mantojuma papildināšanu ar autentiskiem 
un ticamiem dokumentiem no likvidētajām un reorganizētajām institūcijām.

PDVA vēsture aizsākās 1992. gada 22. decembrī, kad Latvijas Republikas 
Augstākā padome pieņēma lēmumu “Par personālsastāva dokumentu 
saglabāšanas nodrošināšanu”, jo līdz ar neatkarības atjaunošanu Latvijā 
un padomju laika iestāžu, uzņēmumu un citu institūciju reorganizāciju un 
likvidēšanu pastāvēja draudi, ka dokumenti, kas glabājās šajās institūcijās, 
varētu tikt iznīcināti. 1993. gadā arī 11 zonālajos arhīvos izveidoja personāla 
dokumentu saglabāšanas daļas. 

1994. gada 1. janvārī, apvienojot Latvijas PSR Tirdzniecības ministrijas 
Centrālo apvienoto arhīvu1 un Latvijas PSR Sadzīves pakalpojumu ministrijas 
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Sadzīves pakalpojumu organizāciju apvienoto arhīvu,2 izveidoja Rīgas un 
Jūrmalas pilsētas personāla dokumentu arhīvu.3 Arhīva galvenais uzdevums 
bija nodrošināt Latvijas PSR likvidēto un reorganizēto institūciju personāla 
dokumentu uzkrāšanu. Arhīva glabātavas bija izvietotas sešās ēkās visos Rīgas 
rajonos un priekšpilsētās, kā arī Jūrmalā. 1994. gadā pēc Padomju armijas 
izvešanas no Latvijas kazarmu ēkas Pērnavas ielā pārgāja Latvijas Aizsardzības 
ministrijas valdījumā un tika iznomātas Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai 
(turpmāk LVAĢ) Rīgas un Jūrmalas pilsētas personāla dokumentu arhīva 
vajadzībām.4 

No 1994. gada oktobra līdz 1995. gada decembrim LVAĢ veica ēkas 
pārbūvi arhīva vajadzībām. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996. gada 29. maija 
rīkojumu nr. 200 arhīva ēka Ata ielā 1 nonāca Tieslietu ministrijas, bet kopš 
2001. gada – Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā. 

Saskaņā ar 1998. gada 15. decembra LVAĢ rīkojumu 1999. gada 1. janvārī 
tika izveidots Personāla dokumentu valsts arhīvs, kas bija Rīgas un Jūrmalas 
pilsētas personālsastāva arhīva tiesību, saistību un uzdevumu pārņēmējs. 
2001. gadā veica arhīva reorganizāciju – likvidēja Dokumentu saglabāšanas 
daļas “Centrs” un “Jūrmala”, kā arī dokumentu glabātavas Rīgā, Šķūņu ielā 11 
un Tapešu ielā 16. Dokumentus pārvietoja uz glabātavām Šampētera ielā 16 un 
Ogrē, Mālkalnes prospektā 10.

Arhīvs turpināja dokumentu pieņemšanu no Rīgas un Jūrmalas pilsētas 
likvidētajām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī sāka valsts un 
pašvaldību institūciju dokumentu pārvaldības un arhīvu uzraudzības darbu. 
Tā uzraudzībā bija 374 institūcijas. Kopš 2008. gada arhīvs nodrošina arī 
dokumentu pieņemšanu no likvidētām un reorganizētām privāto tiesību 
juridiskajām personām, vienlaikus veicot Latvijas un ārvalstu klientu sociāli 
tiesisko pieprasījumu izpildi.

Kopš 2011. gada 1. janvāra PDVA ir LNA struktūrvienība. Tajā uzkrāti vairāk 
nekā 2,5 miljoni glabājamo vienību, to skaitā pastāvīgi glabājami dokumenti, 
personāla dokumenti, norakstīto PSRS pasu kolekcija, personu dokumentu 
oriģināli u.c. Vidēji gadā arhīvs izsniedz ap 4000 sociāli tiesisko izziņu Latvijas 
un ārvalstu iedzīvotājiem, pieņem vairāk nekā 4000 apmeklētāju. PDVA 
dokumenti izvietoti glabātavās Rīgā, Ata ielā 1, Šampētera ielā 16, Skandu  
ielā 14, un LNA Valmieras zonālajā arhīvā Cempu ielā 13.

Liela nozīme arhīva dokumentu saglabāšanā un pieejamībā ir ēkai Ata  
ielā 1, kur izvietota arhīva administrācija, klientu pieņemšanas centrs un arhīva 
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glabātavas (glabājas trešā daļa visu arhīva dokumentu). Arhīvs ir ērti pieejams 
arhīva apmeklētājiem un klientiem. PDVA pirmā direktore Dace Ozoliņa, 
atzīmējot arhīva lomu sabiedrībā, rakstīja, ka �zisko un juridisko personu 
vajadzība pēc informācijas korelē ar valsts attīstību pa demokrātisko ceļu.5 Viņa 
atzīmēja, ka PDVA dokumenti ir noderīgi ne tikai, lai juridiskām un privātām 
personām nodrošinātu sociāli tiesiskās iespējas saņemt pakalpojumus, 
bet arī pētniecībā. Arhīva dokumenti izmantoti vairākās monogrā�jās un 
izdevumos. Pētniekus interesē dzimtu, lielo un mazo rūpnīcu, uzņēmumu, 
aptieku, slimnīcu, skolu, augstskolu, kultūras iestāžu u.c. vēsture. Izmatojot 
PDVA materiālus, pētīti ievērojamu mākslinieku, ārstu, zinātnieku un citu 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku dzīvesstāsti. Nozīmīgs arhīva darba virziens ir 
padomju perioda dokumentu popularizēšana dzimtas pētījumu veikšanā. 
Sniedzot pakalpojumus, arhīva darbinieki aizsargā dokumentos atrodamo 
informāciju saskaņā ar datu aizsardzības normām. Pirmās direktores darbu 
kopā ar kolēģiem turpina direktore Gita Gorbunova.

Arhīva ēka, kas atrodas Grīziņkalna apkārtnē un kuras izpēte ir šī raksta 
mērķis, ir cieši saistīta ar Krievijas impērijas, Latvijas brīvvalsts un PSRS 
militāro vēsturi. Pašlaik daļu ēkas Ata ielā 1 iznomā arī Nacionālo bruņoto 
spēku štāba orķestris.

Vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs uzskata, ka urbānās vēstures pētniecībai 
Latvijā ir divas pieejas. Pirmā pieeja – pētīt pārmaiņas kādā apkaimē, izmantojot 
vizuālos materiālus. Šīs pieejas pamatlicējs ir arheologs Andris Caune. Otra 
pieeja, ko ir aizsācis arhitektūras teorētiķis Hardijs Lediņš, ir saistīta ar pilsētas 
arhitektūras mantojumu kā estētisku un vēsturisku vērtību, kas pati par sevi 
(arhitektūras objekts) spēj paust sociālo realitāti.6 Šajā rakstā autores izmanto 
abas pieejas – vispirms ēkas Ata ielā vēsturi pētot ar vizuālajiem attēliem 
un plāniem un tālāk to aprakstot, vadoties pēc atmiņām un dokumentiem, 
aktualizējot objekta attīstību laika gaitā.

Grīziņkalns

Apkārtnes nosaukums, visticamāk, saistās ar 18. gs. preču šķirotāja  
A. Grīziņberga vārdu. Rajons dēvēts par Grīziņberga apkaimi (Гризенберг), 
arī vēlāko parku dēvēja par Grīziņberga parku.7 Grīziņkalns ir līdzīgs citiem 
vēsturiskiem strādniecības rajoniem, kā Sarkandaugavai un Čiekurkalnam. 
Ar strādniecības rajoniem raksta ietvaros jāsaprot, ka rajonā ir vismaz divas 
lielas rūpnīcas un ka tā vēsturē liela loma ir sociālisma ideju piekritējiem.8 
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Grīziņkalns, kura apbūvi var saistīt ar Mīlgrāvja dzelzceļa līnijas atklāšanu 
1872. gadā, ir pazīstams ne tikai ar tādām rūpnīcām kā Krievu-Baltijas vagonu 
fabrika (1869. g.), mašīnbūves fabrika “Felzers & Co” (1873. g.), Ritenberga 
Svina un cinka krāsu fabrika (1883. g.), brāļu Kleinu Mašīnu fabrika (1897. g.), 
Minerāleļļu ražotne (1897. g.), Vīļu fabrika (1887. g.), tagadējā a/s “Latvijas 
Balzams” (no 1900. g. Rīgas Valsts degvīna noliktava nr. 1), Metāla fabrika 
(1901. g.), “Staburadze” (no 1910. g. V. Ķuzes saldumu fabrika), Rīgas protēžu 
ortopēdiskā rūpnīca (no 1921. g. Sarkanā Krusta ortopēdiskā darbnīca),9 kā arī 
vairākām mazām darbnīcām. Līdz Pirmajam pasaules karam Grīziņkalnā bija 
ap 19 rūpnīcu un rajons bija izveidojies par tipisku lielpilsētas fabriku rajonu.10 
Latviešu aktrise, dziedātāja un pedagoģe Milda Brehmane-Štengele (1893–
1981), kura šeit dzimusi, aprakstīja savas sajūtas bērnībā, nesot pusdienas 
brālim, kurš strādāja vagonbūves rūpnīcā “Fēnikss”: “Pārdzīvoju lielas bailes, 
ejot gar kazarmām Pērnavas ielā, un otras [bailes], kad strādnieki skriešus 
skrēja ārā no fabrikas pēc pusdienas svilpiena.”11 

Privātvēsturnieks Vladimirs Eihenbaums uzskata, ka rajons attīstījās arī 
kā karavīru pilsētiņa, jo smilšainā augsne nebija piemērota lauksaimniecībai. 
Pēc dienesta beigām īsti nebija, kurp doties, un pašu Krievijas impērijas 
karavīru būvētās mājas arhitektoniski varam atpazīt kā koka mājas ar zemiem, 
gandrīz pie zemes būvētiem logiem. V. Eihenbaums lieto terminu “galerijas 
tipa strādnieku kazarmas”, kas bija dzīvokļu krīzes apkarošanas sociālās 
programmas risinājums, bet nosaukums saistāms ar to, ka šo māju iedzīvo-
tāji – strādnieki ļoti bieži mainījās.12 Grīziņkalna iedzīvotāju konfesionālā 
raksturojuma ziņā interesants liekas fakts, ka 1902. gada atklāja divas baz- 
nīcas – luterāņu Jauno Ģertrūdes baznīcu un pareizticīgo Rīgas Svētās 
Trijādības baznīcu “priekš 29. artilērijas brigādes”.13

Grīziņkalna vēsture saistāma arī ar Rīgas kultūras vēsturi. Iedzīvotājiem 
bija nepieciešama atpūta pēc darba, un 1903. gadā sāka ierīkot tā saukto 
Grīziņkalna parku. Parks bija izklaides centrs vietējiem – sākot ar teātri 
“Apollo”, kafejnīcām un beidzot ar balagāna daļu un amerikāņu kalniņiem, kas 
atradās pie Ata un Vārnu ielas (īpašnieki Josifs Mostovskis un Osips Buraks).14 
Parkā 1903. gadā uzbūvēja dārznieka un sarga mājiņu,15 norisinoties diskusijām 
par to būvniecības summu.16 1909.–1911. gadā Grīziņkalnā ierīkoja pagaidu 
izstādes ēku un kinematogrāfu,17 bet 1922. gadā – pagaidu kafejnīcu un deju 
vietu, kas, visticamāk, bija par maksu, jo plānā atzīmēta kases atrašanās vieta.18 
1928. gadā projektēja skatuves vietu, sauktu par “mūzikas gliemezi”.19
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V. Eihenbaums uzskata, ka parka un Grīziņkalna saistība ar 1905. gada 
revolūciju ir mīts.20 Jāatzīmē, ka sociāldemokrātiskā Latvijas vēstures pētīšanas 
biedrība no 1923. gada iestājās par parka nosaukuma maiņu. Pēc parka 
atjaunošanas 1930. gadā ar Rīgas pilsētas domes balsojumu to pārdēvēja par 
1905. gada parku. 1905.–1907. gada revolūcija parkā nenotika, tomēr šeit būtu 
jāoponē V. Eihenbaumam, jo parks atradās Grīziņkalnā, kas neapšaubāmi bija 
strādniecības rajons ar noteiktām politiskajām interesēm. Turklāt starpkaru 
posmā parks sociāldemokrātiem bija mītiņu vieta. 

Ielas nosaukumi

Ata (Atta, Otto, Ottostraβe; улица Оттонская, Оттоновская, Отона) 
ielas nosaukumu ielai piešķīra 1885. gada 23. maijā. Tagad tā stiepjas no 
Pērnavas ielas gar Grīziņkalna parku līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Skulte. Ielas 
pretējā pusē parkam atrodas PDVA ēka, kuras vēsturi nevar aplūkot atrauti no 
citām tuvējām ielām. Pērnavas iela, līdzīgi kā Ata iela, nosaukumu arī ieguva 
1885. gadā, kad bijušo Lauvas ielu (Löwen Straβe) pēc Rīgas–Orlas un Rīgas–
Mīlgrāvja dzelzceļa līniju izbūves sadalīja trīs daļās. Arī Rūdolfa un Sapieru 
iela pilsētas kartēs parādās 1885. gadā.

Iela savu nosaukumu bieži ieguva, pateicoties tai karaspēka daļai, kas tur 
atradās. V. Eihenbaums uzskata, ka rajona militārā mantojuma vēsture saistīta 
ar to, ka vasarās, sākoties dienestam, šeit sabrauca karavīri no visiem Krievijas 

 “Amerikāņu kalniņu” projekta fragments, ko bija plānots pārnest no Pērnavas uz Otona 
(tagad Ata) ielu netālu no Grīziņberga kalna. 1905. gada 6. aprīlis. 

LVVA, 2761. f., 3. apr., 4387. l., 84. lpp., 2. daļa
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impērijas apgabaliem, sadalot teritoriju pēc atsevišķiem nometņu rajoniem, 
no kā saglabājās arī ielu militārie nosaukumi – Lielgabalu iela, Artilērijas iela, 
Sapieru iela, Laboratorijas iela.21 29. artilērijas brigādes kazarmu iepriekšējā 
atrašanās vieta, visticamāk, bija artilērijas kazarmas ar noliktavu,22 kas atradās 
pie Artilērijas ielas tagad jau nojauktās Sporta pils vietā. Artilērijas iela 
nosaukumu ieguva 1859. gadā, sākotnēji, no 1844. gada, tā bija Jaunā Artilērijas 
iela. V. Eihenbaums uzskata, ka, Rīgai paplašinoties, “armijas nometne jau 
dažas desmitgades vēlāk tika pārcelta uz tagadējo Stradiņa slimnīcas rajonu 
Pārdaugavā”. Smagā artilērija, kas tika dislocēta Krustabaznīcas kazarmās, jau 
bija neatkarīgās Latvijas armijas vienība, kam nebija tieša sakara ar impērijas 
artilērijas formējumiem.

Militāro objektu adreses, kas minētas dažādos laika posmos, 
atšķīrās un sakrita ar citu tuvējo ielu vēsturiskajiem nosaukumiem. Pēc  
19. gs. beigu kriminālziņām var secināt, ka 29. artilērijas brigādes dislokāciju 
Ata ielā noklusēja vai arī ziņās nerakstīja par pārkāpumiem Grīziņkalna 
kazarmu rajonā. 1895. gadā, kad ienācās ziņas par brigādes karavīra nozaudētu 
zīmi Suvorova ielā,23 Grīziņkalna kazarmas vēl nebija projektētas. Arī turpmāk, 
jau pēc diviem gadiem, presē nebija minēts 29. artilērijas brigādes nosaukums 
saistībā ar tās dislokāciju Grīziņkalnā, piemēram, zemnieku un 29. artilērijas 
pulka 6. baterijas karavīru ķīviņš noticis Aleksejeva un Dungenhofas ielas 
krustojumā,24 7. baterijas kanonieris25 pie Rīgas superfosfāta rūpnīcas 
(Vecmīlgrāvī) bija zaudējis abas kājas, pārceļot superfosfāta maisu.26 Turklāt 
karavīru disciplīnas trūkums, spriežot pēc vietējām ziņām, nebija retums.

Militārie objekti – kazarmas, kas vairāk nekā 130 gadus atradās tagadējā Ata 
ielā, parasti aizņēma daudz vietas un iekļāva vairākas ielas, to ēkas bija būvētas 
un pārbūvētas dažādos laika posmos. Sajukumu rada tas, ka ielu nosaukumus, 
pie kurām atradās militārie objekti, noklusēja vai mākslīgi mainīja. Piemēram, 
1994. gadā, PDVA ēku pārņemot no Aizsardzības ministrijas, ielas nosaukums 
bija Rūdolfa iela 5,27 kur tagad atrodas Valsts robežsardzes štābs. Starpkaru 
laikā tautā kazarmas sauca par Pērnavas kazarmām un Grīziņkalna kazarmām, 
tādējādi zināmā mērā radot neskaidrības par kazarmu reālo adresi. 

Lai nerastos kļūdas ar rakstā minēto militāro objektu ģeolokāciju, jāatzīmē 
arī Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes28 (kopš 1919. g. 
nosaukums vairākkārt mainījies) un laboratoriju atrašanās vieta Rīgā, Pērnavas 
ielā 19 (25). No 1919. gada fakultāte atradās Kronvalda bulvārī 9 un Torģeles 
(tagad Grostonas) ielā 1. Par fakultātes galvenajām telpām lazarete Pērnavas 
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Latvijas Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes laboratoriju ēkas Pērnavas ielā Rīgā. 
20. gs. 30. gadi. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, JVMM 6517

ielā 19 kļuva 1920. gadā.29 No 1922. gada fakultāte izvietojās Rīgā, Pērnavas 
ielā 19 (25) un Kronvalda bulvārī 9.30 1964. gada 1. septembrī fakultāti pārcēla 
uz jaunuzceltajām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas ēkām Jelgavā. 

No 1919. gada fakultātes ēka vairs nebija militārs objekts. To, ka Latvijas 
Universitātes fakultāte bija atdalīta no militārajiem objektiem, redzam vēlākos 
5. Cēsu kājnieku pulka kazarmu un “Stalag 350” nometnes plānos, kur 
fakultāte ir iezīmēta atsevišķi. Vienā no plāniem ar zīmuli norādīta “veterinārā 
slimnīca”.31 Tādējādi teritorija ap kazarmām ir saistīta ar dzīvniekiem – ar 
veterināro fakultāti, kā arī ar zirgiem, kas bija nozīmīgi militārajā dienestā. 
1943. gadā Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns profesors Miķelis Rolle 
rakstīja Rīgas pilsētas būvuzraudzības daļai, ka fakultāte ir vienīgā šāda 
tipa iestāde Latvijā. 1943. gadā fakultātes ķirurģiskajā klīnikā ārstēja vairāk 
nekā 2000 un apkala 2121 zirgu, šeit darbojās arī Lauksaimniecības galvenās 
direkcijas Veterinārpārvaldes zirgu apkalēju skola.32 Piemēram, 1944. gadā 
minēts, ka Veterinārmedicīnas laboratorijas pacienti bijuši arī karā cietuši 
zirgi.33 Tas noteica militāri stratēģisko izvēli ierīkot fakultāti blakus militārajam 
kompleksam. 
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Kopš 1994. gada ēkas Ata ielā 1 otrajā stāvā ir izvietojies Nacionālo bruņoto 
spēku štāba orķestris.34 Padomju gados (1960.–1991. g.) ēkā atradās ar Darba 
Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais Baltijas kara apgabala štāba orķestris,35 
un 20. gs. 80. gados ar pašu dienējušo spēkiem šeit tika uzbūvēta speciāla 
akustiska telpa mēģinājumiem, kam ir visai oriģināla konstrukcija. 

Rīgas garnizona 29. artilērijas brigādes kazarmas

Ar Ata ielas 1 ēkas vēsturi tieši saistās jau vairākkārt rakstā minētās 
Rīgas garnizona 29. artilērijas brigādes kazarmas. Pirmais pieejamais ēku 
izvietojuma plāns datēts ar 1897. gada vasaru.36 Pērnavas, Ata, Sapieru un 
Rūdolfa ielas plānojums un inventāra sagatavošana realizēta 1897. gadā, 
ekspluatācijā kazarmas nodotas 1897. gada 12. martā, vienlaikus ar Izborskas 
pulka kazarmām. Objekta kopējās izmaksas – 292 956 rubļi. Kazarmu zemes 
īpašnieks bija kāds Kocēns, kurš 1897. gadā bez atlīdzības nodeva pilsētai 
kazarmu zemi zirgu staļļu ierīkošanai. Pēc 1897. gada projekta Grīziņkalna 
teritorijā bija paredzētas divas kazarmu ēkas, kas Rīgas pilsētai izmaksāja 
77  459 rubļus ar 1,2% arhitekta honorāru, ēdnīca, virtuve, maizes ceptuve, 
darbnīcas, kaltuve, četri zirgu staļļi 100 zirgiem, šķūnis un intendanta ēka. 
Visas ēkas, izņemot smēdi, kas bija mūra ēka, bija vienstāva koka ēkas. Uzcēla 
arī koka žogu. Visas militārā kompleksa būves (arī staļļus) projektēja Rīgas 
pilsētas arhitekts Reinholds Georgs Šmēlings (1840–1917), kurš ir pazīstams 
arī kā kazarmu arhitekts.37

1898. gada plānā ir paredzētas smēdes zirgu apkalšanai veterinārās skolas 
feldšeriem, kā arī citas palīgēkas, kas saistītas ar zirgu uzturēšanu un lazaretēm 
karavīru vajadzībām. Salīdzinot teritorijas 1897. gada pirmo plānu ar  
vēlākiem – 1897. gada vasarā un rudenī projektētajiem plāniem, redzama 
atšķirība – mainīti ēku augstumi, jo iepriekš nebija ņemti vērā Grīziņkalna 
smilšainie kalni un reljefs. Brigāde kazarmās apmetās 1898. gada 25. aprīlī.38

Artilērijas brigādes kazarmu un citu militāro formējumu vajadzībām līdz 
20. gs. beigām izmantoja gan 19. gs. beigās būvētās jau minētās ēkas, gan ķieģeļu 
ēku tagadējā Rūdolfa ielā 5, veidojot plašu militāro kompleksu. 1903. gadā 
būvētajā trīsstāvu ķieģeļu ēkā izvietoja tās brigādes daļas, kas agrāk dislocējās 
koka ēkās Artilērijas un Rēveles (tagad Tallinas) ielā. O�ciāli brigādes štāba 
dislokāciju kazarmās attiecināja uz 1903. gada 1. jūliju.39 1904. gadā brigāde, 
arī Rīgas štāba karavīri, piedalījās kaujās Tālajos Austrumos. 
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Ar 29. artilērijas brigādi un attiecīgi arī ar ēkas vēsturi Ata ielā saistās 
brigādes kapelmeistera Jura Buharda (1860–1922) darbība. Brigādes orķestris 
viņa vadībā sniedza koncertus parkos un bija rīdziniekiem labi pazīstams.  
J. Buhards komponējis tādus skaņdarbus kā “Latvju tautas maršs”, “Latvju 
tautas valsis”, “Jautrais patriots”, “Tautas dejas”, “Atmiņas valsis”, “Baltijas 
maršs”, “Puķu karaliene”, “Zeltenīte”, “Kaujas maršs”. Diemžēl mūsdienās šo 
skaņdarbu autoru vai nu nenorāda, vai arī norāda nepareizi.40 19. gs. beigās 
brigādes kapelmeistars bija arī Aleksandrs Tūners.41

29. artilērijas brigāde, ko izveidoja 1863. gadā Mogiļevā, 19. gs. 70. gados 
dislocējās Polockā. 1875. gadā to pārdislocēja uz Rīgu (vienu gadu, visticamāk, 
tā pavadīja Daugavpilī).42 Krievijas impērijas militārajos formējumos, to skaitā 
arī 29. artilērijas brigādē, pārsvarā dienēja krievu tautības karavīri, bet brigādi 
papildināja ar vietējiem – latviešu rezervistiem. Aktuāls ir jautājums par 
Krievijas impērijas karavīru īpatsvaru, kas palika Rīgā. Spriežot pēc datiem 
par o�cieru sastāvu, to liktenis ir dažāds – gan Latvijā dzimušajām krievu 
tautības personām, gan tām, kuras palika Latvijā starpkaru posmā.43 Tāpēc te, 
visticamāk, jāpiekrīt, V. Eihenbaumam par to, ka nelatviešu karavīri, paliekot 
Rīgā, integrējās vietējā sabiedrībā. Latvijas neatkarības laikā notika Krievijas 
impērijas artilērijas tradīciju pārmantošana – tie latvieši, kuri karoja Krievijas 
impērijas militārajos formējumos, pārnesa savu pieredzi un iemaņas Latvijas 
armijas dienestā. Ir ziņas, piemēram, par Teodora Andersona apbalvojumu 
1914. gadā ar Sv. Annas ordeņa 4. šķiru par panākumiem “cīņās ar vāciešiem”.44 

29. artilērijas brigādes kazarmas, R. G. Šmēlinga situācijas plāns. 1897. gads.
 LVVA, 2761. f., 2. apr., 183. l., 14. lp.
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Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons dodas no Rīgas Grīziņkalna artilērijas
kazarmām uz dislokācijas vietu Skujeniekos Ķekavas rajonā. 1916. gada 8. maijs.

Attēlā redzama ēka tagadējā Ata ielā 1. Jāņa Rieksta foto. Latvijas Kara muzejs
(LKM), 2-60457-2685-FT-1

1913. gadā brigāde, visticamāk, vairs neatradās Grīziņkalna kazarmās. 
Avotos ir informācija, ka 1914. gadā daļa brigādes kareivju dislocējās Terēzes 
ielā.45 1914. gada augustā brigāde kopā ar latviešu rezervistiem piedalījās 
Pirmā pasaules kara kaujās Austrumprūsijā (tagad Kaļiņingradas apgabals 
Krievijas Federācijā), kur daudzi krita vācu gūstā. Pēc Pirmā pasaules kara 
un pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 29. artilērijas brigāde Latvijas 
teritorijā beidza pastāvēt, bet daudzi latviešu tautības karavīri turpināja savas 
gaitas Latvijas armijā. 

1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona kazarmas

1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona (tā bija pirmā latviešu 
strēlnieku vienība) kaujas žurnālā ir norāde, ka pēc tā sauktās Marta kaujas 
Skujeniekos pie Ķekavas 1916. gada 30. martā bataljons izmitinājās Grīziņkalna 
kazarmās.

Strēlnieks Fricis Riekstiņš rakstīja, ka, bataljonam dodoties uz kazarmām, 
strēlniekus 30 verstu garumā līdz tām pavadīja ļaužu pulks un orķestris. 
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29. artilērijas baterijas kazarmas Pērnavas ielā (36.111). Situācijas plāns pēc 1903. gada 
R. G. Šmēlinga projekta. Latvijas Arhitektūras muzejs, nr. 2566

Viņš atcerējās arī, ka pēc mācībām notika kino izrādes.46 Savukārt strēlnieks 
Ernests Našenieks atcerējās pavēli doties uz Ložmetējkalnu no Grīziņkalna 
kazarmām.47 Ir ziņas, ka netālu no kazarmām notika karavīru apbalvošana.48 
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Bataljons izvietojās Ata ielas kazarmās līdz 1916. gada aprīļa beigām. Jāņa 
Rieksta fotogrā�jā, kas glabājas Latvijas Kara muzejā, redzams, ka bataljons no 
Rīgas dodas uz dislokācijas vietu Skujeniekos Ķekavas rajonā.

1919. gada 23. maijā lieliniekiem atkāpjoties no Rīgas, kazarmās apmetās 
Dienvidlatvijas brigādes (bijušā Latviešu atsevišķā bataljona) kājnieku daļas  
un palika tur vienu dienu, jo jau 24. maijā bija jāieņem Juglas ezera dienvidu 
gals. Par to pulkvedis-leitnants Edvīns Mednis rakstīja: “Tātad stipri latviskā 
rajonā, kas līdz ar to bija stipri pasargāts no vācu patvarībām un izrēķināšanās 
kāres.”49 Šis Grīziņkalna apkaimes raksturojums, no vienas puses, ir pretrunā 
ar V. Eihenbauma minētajiem Krievijas impērijas pārsvarā krievu karavīriem, 
kas 19. gs. beigās pēc dienesta beigām palika Latvijas teritorijā. No otras puses, 
tas ļauj secināt par šo kareivju veiksmīgu integrāciju un latviešu iedzīvotāju 
daļas lielo īpatsvaru 20. gs. 20. gados.

Latvijas 5. Cēsu kājnieku pulka kazarmas

1920. gada 1. decembrī darbu sāka Artilērijas instruktoru baterija, 
kuras uzdevums bija sagatavot instruktorus artilērijas daļām. Sākotnēji 
instruktoriem bija atvēlētas Krustabaznīcas kazarmas, sauktas par Huzāru 
kazarmām, bet novembrī tos pārvietoja uz Pērnavas ielas kazarmām.50 No 
1921. gada kazarmās dislocējās Rīgas garnizona 5. Cēsu kājnieku pulks. Pulks 
palika tur līdz pat Otrajam pasaules karam.

5. Cēsu kājnieku pulka dislokācijas vieta Grīziņkalna kazarmās nosakāma 
pēc fotogrā�jām. Pulks bija izvietots kazarmās pie parka tagadējā Ata 
ielā un ķieģeļu ēkā Rūdolfa ielā. 1938. gadā ir ziņas, ka būvuzņēmējs  
L. Kage izsolē nosolīja un pabeidza plienakmens pamatu mūrēšanu šķūnim 
Pērnavas ielā 19 pulka vajadzībām.51 Viens no jaunākajiem pētījumiem par  
5. Cēsu kājnieku pulku ir Paula Maurera-Maurata aizstāvētais maģistra darbs, 
kur viņš pievēršas kājnieku pulka dienesta organizācijai starpkaru posmā – 
sadzīvei, apmācībām, aprīkojumam, dienesta pārkāpumiem utt. Atzīmējot 
kazarmu ģeolokāciju, P. Maurers-Maurats norāda, ka Rīgas garznizona 
kājnieku pulku ēku kompleksu var dēvēt par “pilsētu pilsētā”. Viņš secina, ka 
noteikt katras pulka daļas izvietojumu var tikai fragmentāri.52

1925. gada 23. martā atklāja pieminekli – obelisku kritušajiem 5. Cēsu 
kājnieku pulka karavīriem Rūdolfa ielā 5 pie ķieģeļu ēkas. Pieminekli uzcēla 
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5. Cēsu kājnieku pulka virsnieku grupa. Rīga 1922. gads. Attēlā redzama ķieģeļu māja 
tagadējā Rūdolfa ielā 5. LKM, 4-3482-1040-FT.5

par karavīru saziedotu naudu, tas izmaksāja 1600 latu. To veidoja pēc pulka 
pulkveža-leitnanta Ērika Haralda Mellupa (1902–1983) meta tēlnieka Jūlija 
Miesnieka (1894–1931) vadībā. Piecus ar pusi metrus augstā pieminekļa 
priekšpusē bija iekalts senlatviešu taurētājs, zem tā bija uzraksts ar bronzas 
burtiem: “Brīvības cīņās kritušiem varoņiem. 5. C. K. pulks. 1925”, bet 
aizmugurē: “Mūžam nerims Daugavas viļņi, mūžam dzīvs varoņu gars”. 
Pieminekļa sānu plaknēs granītā bija iekalti 129 kaujās kritušo varoņu 
vārdi, pakājē dega svētā uguns un stāvēja godasardze. Pie pieminekļa rīkoja 
militārās parādes ar valsts augstāko amatpersonu un armijas virspavēlniecības 
līdzdalību.53 1941. gadā Rīgas pilsētas apgabala komisārs un virsbirģermeistars 
pavēlēja pieminekli pārveidot, bet jau 1942. gada pavasarī pieminekli nojauca, 
un tas nav atjaunots. 2006.–2007. gadā Latvijas Valsts robežsardze ierosināja 
pieminekli atjaunot, taču to neatbalstīja Aizsardzības ministrija. Līdzīgu 
priekšlikumu izteica arī Politiski represēto biedrības priekšsēdētājs Jānis 
Lapiņš.54 
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Vācu okupācijas laika “Stalag 350” nodaļas nometne

No 1941. gada jūlija līdz 1944. gada oktobrim militārajā kompleksā 
Pērnavas ielā 25/29 un Rūdolfa ielā, to skaitā arī Ata ielā 1, atradās “Stalag 
350” (stacionāra nometne kareivjiem un seržantiem) Rīgas centrālā padomju 
karagūstekņu nometne.55 Tā bija viena no sešām (lielākā no tām – Salaspilī) 
“Stalag 350” Rīgas nometnes daļām padomju karagūstekņiem.56 Vēsturnieki 
Dzintars Ērglis un Uldis Neiburgs atzīmē, ka Grīziņkalna militārā kompleksa 
teritorijā nometnes vajadzībām izmantoja divas kazarmu ēkas un staļļus, min 
arī virsnieku kluba ēku.57 Par virsnieku kluba ēku nav skaidrības. Iespējams, 
domāta ķieģeļu ēka Rūdolfa ielā 5. Kā var secināt pēc fotogrā�jām, tieši Ata 
un Pērnavas ielas stūrī bija uzcelts augsts koka skatu tornis, turklāt nometne 
iekļāva ne tikai lielo kazarmu kompleksu, bet arī no skatu torņa redzamo 
stacijas laukumu.58

Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātajā nometnes plānā redzams, ka 
Pērnavas ielā 25 izmantoja vismaz četras ēkas ar raksturojumu “Kazerne” 
(kazarmas). Trīs no tām šeit ir no militārās teritorijas apbūves pirmsākumiem, 

5. Cēsu kājnieku pulka kazarmas. 1931. gada maijs. Attēla labajā pusē ir ēka tagadējā Ata 
ielā 1, kreisajā pusē – plānotā virtuve. Attēla otrajā plānā ir 1903. gadā būvētā “ķieģeļu” 

ēka tagadējā Rūdolfa ielā 5. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, KF 5523
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tās ir 1897. gadā projektētās un 1903. gadā būvētās ēkas Rūdolfa ielā. Nometnes 
pārbūves būvprojekts datēts ar 1941. gada 4. septembri, kad bija paredzēta 
skatu torņa, atejas, dzeloņdrāšu žoga koka stabos, piecu koka karagūstekņu 
baraku būve, par kuriem Dzelzceļu pārvaldei “nebija iebildumu”,59 kā arī trīs 
vienstāva mūra zirgu staļļu pārbūves. Būvprojektu apstiprināja 1941. gada  
8. oktobrī.60 Turklāt koka barakas bija plānots likvidēt “līdz ar pilsētas pirmo 
pieprasījumu”.61 Var secināt, ka jau esošajās kazarmu ēkās varēja izmitināt 
cilvēkus, tomēr būvēja barakas ar daudz sliktākiem apstākļiem.

1942. gadā ir atrodami vairāki ziņojumi galvenajam štābam K. Barona  
ielā 36 par ēku situāciju “Stalag 350” nometnē.62 1943. gadā darbu turpināja arī 
Veterinārmedicīnas fakultātes klīnika. Tā paša gada jūnijā veica ceļa remontu, 
izmantojot fabrikas “Segma” cementa plāksnes, jo “pirms ārstēšanas bieži 
jānosaka zirgiem gaitas kļūdas vai komplicēti klibumi”. Tajā laikā Latvijā uz 
zirgu vilkmi balstījās viss transports un lauksaimniecības darbi.63

Nometnes komandants bija majors Zulcbergers (Sulzberger),64 vēlāk – 
apakšpulkvedis Jarcebeckis (Jarzebecki).65 Diemžēl nav izdevies atklāt abu 
komandantu vārdus un plašāku informāciju par viņiem. 

Nometnes apstākļi bija smagi, tomēr, tā kā lielākā daļa pieejamo atmiņu 
tapa padomju gados vai arī daudzus gadus pēc notikumiem, tās jāvērtē 
kritiski. Ir aprakstīts, ka ēku logi bijuši izsisti, apkures faktiski nebija. Gūstekņi 
nodarbināti 12–14 stundas dienā, maizes norma dienā bija 150–200 gramu, 
gūstekņiem nācās pārtikt no bojātiem kartupeļiem, koku lapām, zāles vai 
“zāles zupas”. Zāles ēšanu apraksta arī Vizma Belševica triloģijā “Bille”.66 
Slimie un nespējīgie gūstekņi tika nošauti. Gūstekņu hospitālis esot bijis 
Ģimnastikas ielā 1.67 Gūstekņi tika nodarbināti arī “alus brūža un Bruņu 
vilciena kazarmu teritorijā”.68 Dažus Sarkanās armijas karagūstekņus pārveda 
uz Vāciju. Par to liecināja uzraksti uz bijušās nometnes sienām un par to 
rakstīja arī karagūsteknis Sergejs Matveja dēls Kuzņecovs atmiņās 1962. gada 
beigās, dzīvojot Hantimansijskā. S. Kuzņecovs atceras, ka nometnē bija skatu 
tornis un ka sargs nošāva vienu no karagūstekņiem par nepaklausību. Pie 
šādām atmiņām bija iespējams tikt, jo 1962. gadā padomju kareivji, veicot 
remontdarbus armijas daļas kareivju klubā, zem vecā krāsas slāņa atrada 
uzrakstus, to skaitā arī S. Kuzņecova adresi.69

V. Eihenbaums uzskata, ka 1943. gada gūstekņu nometnes vietā darbojās 
Vācijas kara aviācijas smagās 385. zenītartilērijas diviziona latviešu  
4807. baterija.70 Ir zināms, ka šīs baterijas formēšana sākta 1944. gada augustā 
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pie Grīziņkalna dzelzceļa sliedēm71 kopā ar 4808. un 4809. latviešu bateriju.72 
1944. gadā zenītartilērijas divizions, cīnoties pie Tukuma, Džūkstes un 
Saldus, cieta sakāvi. Pēc tam latviešu baterijas tika izformētas un iedalītas 
vācu zenītartilērijas vienībās. Iespējams, romānā “Bille” ar “vlasoviešiem” bija 
kļūdaini apzīmēts šis militārais formējums.

Militārā kompleksa izmantošana padomju okupācijas gados

Pēc Otrā pasaules kara militāro teritoriju izmantoja Sarkanās armijas 
Latvijas divīzijas daļa.73 Nav izdevies dokumentāri ne apstiprināt, ne noraidīt, 
ka padomju okupācijas laika sākumā militārais komplekss izmantots kā vācu 
karagūstekņu nometne. Ir ziņas, ka inženierzinātņu doktors Eduards Ciblis 
(dzimis 1927. g.), kurš krita Sarkanās armijas gūstā, atcerējies, ka viena no 
daudzajām gūstekņu apmešanās vietām bija Grīziņkalna kazarmas, kur 
gūstekņi palika tikai vienu dienu.74

Kāda latviete, kas apprecējās ar vācieti un sākumā palika Latvijā, līdz 
1955. gadam strādājot vairākās darba nometnēs, kad tomēr izdevās nokļūt 
Rietumberlīnē pie vīra, stāstīja par Grīziņkalna kazarmām. Kazarmas 

“Stalag 350” nometne Pērnavas ielā. Attēlā redzama virtuves koka ēka. No Latvijas Kara 
muzeja materiāliem
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Grīziņkalnā, līdzīgi kā Ziepniekkalnā, esot “lielās kazarmas”, kur apmācot 
pusgadu un tad pārvietojot uz Krievijas iekšzemi. Viņa atzīmēja, ka pie “bijušā 
deju laukuma” (jādomā, Grīziņkalna parkā) ap 1952. gadu ticis nožogots 
laukums: “..valda pārliecība, ka aiz tās tad izdarīti kādi pazemes noliktavu 
(“brīnumainie”) būvdarbi.”75 V. Eihenbaums uzskata, ka 1949. gadā zem 
Grīziņkalna parka izbūvēja plašu patvertni – slepenu Baltijas kara apgabala 
rezerves štābu.76 Mūsdienu Digitālās ekonomikas attīstības centrs ar pazemes 
datu aizsardzības sistēmu un klientu serveriem Grīziņkalna parkā ir no PSRS 
laikiem mantota būve.77 Par to, cik ļoti militarizācija ienāca visās dzīves sfērās 
padomju laikā, var spriest pēc diskusijām 1951. gadā par toreizējās Rīgas  
33. pamatskolas (1919./1922.–1944. g.; atradās Pērnavas ielā 42)78 atrašanās 
vietas maiņu, jo 1947. gadā “skolu pavēles par II kategorijas patvertnes 
ierīkošanu pagrabtelpā nevarēja būt izpildītas”.79

Sabiedrisks darbinieks, publicists un grāmatizdevējs Oto Krolls (1888–
1969) bērnības atmiņās 1955. gadā80 atzīmē, ka 1900. gadā braucis ar ragaviņām 
Grīziņkalna parkā, “netālu no tagadējām kazarmām”, respektīvi, domātas 
Padomju armijas kazarmas.81 PDVA Dokumentu uzskaites un aprakstīšanas 
nodaļas vadītāja Daina Celma atcerējās, ka viņas vectēva dienesta gaitas  
20. gs. 60. gados arī saistījās ar Pērnavas ielas kazarmām, tomēr uzzināt vairāk 
pagaidām nav izdevies.82 Ir ziņas par to, ka ēkā Ata ielā 1 atradās Baltijas kara 
apgabala štāba arhīvs, orķestris un kazarma.

Ir ziņas, ka kazarmās 20. gs. 80. gados dienēja viens no 1991. gada barikādēs 
bojā gājušajiem – milicijas leitnants Sergejs Kanoņenko.83 Vēsturnieks Valters 
Ščerbinskis, kam Grīziņkalns ir dzimtā puse,84 atceras, ka skolas gados gāja 
ekskursijā uz kazarmām.85 Latvijas PSR laikā teritorijā atradās Aizsardzības 
ministrijas karaspēka daļa nr. 41582.86 Presē ir ziņas par divu Kaļiņingradas 
iedzīvotāju uzbrukumu Aizsardzības ministrijas karaspēka daļas sargkareivim 
un automāta ar patronu nolaupīšanu 1992. gada jūlijā.87 1992. gada 2. septembrī 
Pērnavas ielas kazarmās bija tikai vieglās automašīnas, jo Padomju armijas 
izvešana notika pa daļām.88

1994. gada novembrī Saeimas plenārsēdē, spriežot par PSRS karaspēka 
atstātajām ēkām, deputāts Andris Ameriks atzīmēja, ka tā sauktajās Pērnavas 
ielas kazarmās nav ne apkures, ne arī “praktiski elementārais dzīves līmenis”.89 
Toreizējais LVAĢ priekšsēdētājs Valdis Štāls atzina, ka “pēc okupācijas 
karaspēku daļu aizvākšanas no šī objekta faktiski tas atradās grausta līmenī”.90
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Turpmākā Ata ielas 1 ēkas vēsture saistās ar PDVA. Ēkas militārā vēsture 
bija beigusies. Ēkas pārbūve Ata ielā 1 ir pagaidām nenoskaidrots jautājums. 
Līdz pat Sarkanās armijas formējumu ienākšanai ēka bija neskarta un 
saglabāja 19. gs. beigu R. G. Šmēlinga projektēto veidolu. Sākotnējā viena 
stāva vietā ēkai tagad ir divi stāvi, tā ir mūrēta, un no plānā redzamajiem 
izstiepumiem ziemeļos un dienvidos pie četrām durvīm ir palikuši tikai divi 
ziemeļu pusē. Identiskas ir palikušas koka jumtu smailes. Skatoties uz divām 
pašreizējām ieejas durvīm, var secināt, ka dekoratīvās mūra durvis ir celtas  
19. gs. beigās vai 20. gs. sākumā, tomēr nav izdevies noskaidrot neko detalizētāk. 
Ir zināms, ka podiņu krāsni aizmūrēja 1994. gadā.91 1996. gada 1. augusta aktā 
par nekustamā īpašuma nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā Rīgas un 
Jūrmalas personālsastāva dokumentu arhīva izvietošanai kā ēkas Ata ielā 1 
celšanas gads minēts 1952. gads, kas, visticamāk, ir ēkas pārveidošanas laiks, 
tomēr nav izdevies  noskaidrot šīs informācijas pirmavotu.92

Ēka Ata ielā 1, dienvidu puse. 2019. gads. 
A. Smirnovas foto
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Bijušais LNA darbinieks un Grīziņkalna iedzīvotājs vismaz trīs paaudzēs 
Normunds Cakeus atkārto tautas nostāstu par to, ka, Padomju armijai ienākot, 
objektā bijusi nometne vācu gūstekņiem, kuri arī turpināja būvēt militārās 
ēkas. Viņš min hipotētisko versiju par to, ka ķieģeļi un, iespējams, arī minētās 
mūrētās durvis ņemtas no uzņēmēju un publicistu Benjamiņu īpašuma Miera 
un Brīvības ielas stūrī, kas kara laikā uzsprāga,93 vai arī no Vecrīgas ēkām. 
Viņa stāstījums par to, ka vectēvs ir minējis sporta zirgu audzēšanu K. Ulmaņa 
autoritārā režīma laikā, šajā rakstā saistās ar Veterinārmedicīnas fakultāti. 
Pats N. Cakeus atceras, ka Atmodas laikā ap 1986. gadu “nedrīkstēja staigāt 
padomju kareivju formās pa pilsētu” un ka vietējie iedzīvotāji ir redzējuši 
Padomju armijas karavīrus kazarmās.94

Nobeidzot ieskatu Ata ielas ēkas vēsturē, jāatzīmē, ka tā glabā Latvijas 
cilvēku dzīvesstāstus, kas atspoguļo dažādu politisko iekārtu varu, to skaitā arī 
daudzus traģiskus posmus Latvijas vēsturē. PDVA ir iestāde, kas ir pārtraukusi 
105 gadus ilgo Ata ielas 1 ēkas militārā objekta posmu, kas bija cieši saistīts 
ar karu un kara traumām. Vēsturiski ēka Ata ielā 1 bija viena no tautā dēvēto 
Grīziņkalna jeb Pērnavas ielas kazarmu militārā kompleksa.

 Ēka Ata ielā 1 noteikti ir saglabāšanas un popularizācijas vērta, jo, lai gan 
stipri pārveidota no koka ēkas par mūrētu un pat paaugstināta par vienu stāvu, 
tā ir vienīgā, kas saglabājusies no Rīgas arhitekta R. G. Šmēlinga 1897. gada 
projekta. Otra ēka, kas saglabājusies, ir 1903. gadā celtā ķieģeļu ēka tagadējā 
Rūdolfa ielā. Ēkas nojaukšana nebūtu pieļaujama.95

PDVA šogad atzīmē 25 gadu jubileju. Grīziņkalna rajonā, kas atdzimst un 
kur pašlaik atrodas vairāki parki un rekreācijas zonas, ir ne tikai jārada jauns, 
bet arī jāaizsargā kultūras mantojums. Kā katram cilvēkam, tā arī arhīvam 
ir svarīgas mājas, kas sniedz aizsardzību un drošību. Atzīmējot jubileju, mēs 
sakām paldies mūsu ēkai Ata ielā 1 un sniedzam ieskatu Grīziņkalna apkārtnes 
un ēkas Ata ielā 1 vēsturē.

Būtu jāpēta arī citu kazarmu atrašanās vietas un to vēsture, jo, kā parādīja 
ēka Ata ielā 1, tas var sniegt informatīvu stāstu par rajona sociālpolitisko 
vēsturi. Turklāt joprojām parādās kļūdas un neprecizitātes, minot šāda veida 
objektus.96
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DAS GEBÄUDE UND DIE UMGEBUNG DES STAATLICHEN 
PERSONALARCHIVS AN DER ATA-STRASSE. EINE 

GESCHICHTLICHE SKIZZE (1897–2019)

Im 100. Jubiläumsjahr des Lettischen Nationalarchivs feiert eine seiner Struk-
tureinheiten – Staatsarchiv für Personaldokumente – sein 25-jähriges Jubiläum.

Das Staatsarchiv für Personaldokumente ist eine staatliche Verwaltungs-
behörde, die den Einwohnern leicht zugängliche, moderne Dienstleistungen 
gewährt. Dieses Archiv zählt über 2,5 Millionen Archivalieneinheiten. Unter 
diesen gibt es Dokumente, die für immer au�ewahrt werden müssen, Perso- 
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naldokumente, Sammlung von abgelaufenen Pässen aus der Sowjetzeit, Origi-
nale von Personendokumenten u. a. m. Durchschnittlich im Jahrerstellt das Ar-
chiv 4000 sozialrechtliche Bescheinigungen an lettische und ausländische Bürger 
und bedient über 4000 Besucher. Die Dokumente des Personalarchivs werden in 
Depots in Riga, Ata-Str. 1, Šampētera-Str. 16, Skandu-Str. 14 sowie im Zonalen 
Archiv Valmiera des Lettischen Nationalarchivs (Cempu-Str. 13) au�ewahrt. 
Wichtig für die Tätigkeit des Archivs ist das Gebäude in der Ata-Str. 1 in Riga, wo 
sich die Räume der Archivadministration, ein Empfangszentrum für Besucher 
und Archivdepots be�nden. Hier lagert ein Drittel aller Archivunterlagen.

Das Gebäude in der Ata-Str. 1 war vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1994 
Bestanteil eines Komplexes von Militärobjekten, der etliche Straßen umfasste. 
Im Laufe von 100 Jahre waren dort Kasernen verschiedener militärischer For-
mationen platziert. Genannt seien hier: 29. Artilleriebrigade der Rigaer Garni-
son (1898–1913), 1. Daugavgrīva/ Dünamünde-Bataillon der lettischen Schützen 
(1916), Infanterieabteilung des Lettischen Sonderbataillons (1919), Batterie der 
Artillerieinstruktoren (1920/21), 5. Cēsis-Infanterieregiment der Livländischen 
Division (1921–1940), Abteilung des Kriegsgefangenenlagers Stalag 350 (1941–
1944). Hier erfolgte die Formierung der Batterie Nr. 4807 der lettischen Division 
der Schweren Flakartillerie Nr. 385 der deutschen Lu�wa�e (1944). In diesem Ge-
bäudekomplex waren auch die Lettische Division der Roten Armee (1945–1946), 
ein Truppenteil der sowjetischen Armee (1950er bis 1970rt Jahre) sowie der 
Truppenteil Nr. 41 582 des Verteidigungsministeriums der UdSSR (1980er Jahre 
bis 1994) kaserniert. Auf diesem Gelände befand sich auch die Veterinärmedizi- 
nische Fakultät der Lettischen Universität (1922–1964). Etliche Räume waren 
dem Stabsorchester des Baltischen Kriegsbezirks zur Verfügung gestellt (1960–
1991), etliche werden immer noch vom Stabsorchester der Lettischen Nationalen 
Streitkrä�e benutzt (seit 1994).

Im Personalarchiv in Riga, Ata-Str. 1 werden Lebensgeschichten der Einwoh-
ner Lettlands au�ewahrt, die Einsicht in verschiedene politische Staatsordnun-
gen, mitunter auch in zahlreiche tragische Perioden in der Geschichte Lettlands 
gewähren. Durch die Paltzierung des Archivs in dieses Gebäude wurde der Be-
nutzung dieses Komplexes für militärische Zwecke, die mit Krieg und Kriegstrau-
mata verbunden waren, ein Ende gesetzt.

Schlüsselwörter: Kasernen an der Grīziņkalns-/ Pērnavas-Straße, militärisches 
Objekt, Griesenberg, Bebauung, Stalag 350, militärische Formierungen auf dem 
Territorium Lettlands, Geschichte des Personalarchivs des Lettischen National-
archivs.
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